ประกาศมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
เรื่ อง อัตราค่าธรรมเนียมการบริ การการศึกษา

-------------------------------------------อาศัยอานาจตามความใน ข้อ 13 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริ หาร
การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
13/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 จึงออกประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการบริ การการศึกษา ดังนี้

รายการค่ าธรรมเนียม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ระดับปริญญาตรี

ค่ารักษาสภาพนิสิต
ค่าลาพักการเรี ยน
ค่าขอคืนสถานภาพการเป็ นนิสิต
ค่าย้ายสาขาวิชา
ค่าขอโอนรายวิชา
ค่าปรับลงทะเบียนช้า
ค่าขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่
ค่าปรับการส่ งหนังสื อห้องสมุดช้า
ค่าใบแสดงผลการเรี ยน (Transcript)
ค่าใบรับรองต่างๆ
ค่าออกใบแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียน (ทบ.5)
ค่าบัตรประจาตัวนิสิต
ค่าส่ งหลักฐานการศึกษา - ในประเทศ
- ต่างประเทศ

500
500
500
500
200
30

บาท/ภาคเรี ยน
บาท/ภาคเรี ยน
บาท/ครั้ง
บาท/ครั้ง
บาท/วิชา
บาท/วัน
1,700
5
50
50
30
100
50
150

ระดับบัณฑิตศึกษา
5,000
1,000
1,000
2,000

บาท/ภาคเรี ยน
บาท/ภาคเรี ยน
บาท/ครั้ง
บาท/ครั้ง
2,000 บาท/ภาคเรี ยน
บาท
บาท/วัน
บาท/ชุด
บาท/ฉบับ
บาท/ชุด (ชุดแรกไม่เก็บ)
บาท (ใบแรกไม่เก็บ)
บาท/ครั้ง
บาท/ครั้ง

ให้ใช้ประกาศนี้ต้ งั แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สันติวฒั นากุล)
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
(สาหรับนิสิตทีเ่ ข้ าศึกษา ปี การศึกษา 2559)
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์

หลักสู ตร/สาขาวิชา
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก/ปรัชญาและศาสนา/
สารสนเทศศึกษา/ภาษาอังกฤษ/ภาษาฝรั่งเศส/
สาขาวิชาภาษาตะวันออก (วิชาเอกภาษาเกาหลี,ภาษาจีน,

ภาคการศึกษาละ
(บาท)
15,000
15,000

ภาษาเขมร,ภาษาเวียดนาม,ภาษาญี่ปุ่น)/
สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาและวรรณคดีไทย,ภาษาไทยเพื่อ
การสื่ อสารมวลชน)

คณะวิทยาศาสตร์

คณะสั งคมศาสตร์

-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสู ตรนานาชาติ)
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ /สถิติ/เคมี/คหกรรมศาสตร์ /ชีววิทยา/
ฟิ สิ กส์/จุลชีววิทยา/อัญมณี และเครื่ องประดับ
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา/เคมี
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิ กส์/วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
-บัญชีบัณฑิต
-บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม/
สาขาวิชาธุ รกิจเพื่อสังคม
วิชาเอกการตลาด/การเงิน/ธุ รกิจระหว่างประเทศ
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
-รัฐศาสตรบัณฑิต
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์/การพัฒนาชุมชนเมือง
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

15,000
40,000
24,000
20,000

18,000
17,000
16,000
20,000

20,000
15,000

15,000

คณะ
คณะพลศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์

หลักสู ตร/สาขาวิชา
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย/
สาธารณสุ ขศาสตร์
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา/สุ ขศึกษา/สุ ขศึกษาและพลศึกษา
-ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ านันทนาการ
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา/การศึกษาปฐมวัย
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
-แพทยศาสตรบัณฑิต
-แพทยศาสตรบัณฑิต

ภาคการศึกษาละ
(บาท)
20,000

15,000
15,000
15,000
28,000
28,000
150,000

(โครงการความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมเครื่ องกล/
วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมอุตสาหการ/
วิศวกรรมชีวการแพทย์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
(หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
(วิชาเอกนาฏศิลป์ ไทย, นาฏศิลป์ สากล,
การออกแบบเพื่อการแสดง,การแสดงและกากับการแสดง)
สาขาวิชาทัศนศิลป์
(วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์, เซรามิกส์, ศิลปวัฒนธรรม)
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
(วิชาเอกการออกแบบแฟชัน่ ,การออกแบบเครื่ องประดับ,
การออกแบบผลิตภัณฑ์)
สาขาวิชาการออกแบบสื่ อสาร
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา/ดนตรี ศึกษา/นาฏศิลป์

25,000

40,000

30,000
23,000

20,000

คณะ
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสั ชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
สานักวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
นโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษา
ความยัง่ ยืน
วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่ อสารสั งคม

หลักสู ตร/สาขาวิชา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
- เภสั ชศาสตรบัณฑิต
(วิชาเอกการบริ บาลทางเภสัชกรรม, วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม/การจัดการภูมิวฒั นธรรม
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ)
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
(หลักสู ตรนานาชาติ)
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่ อสารสังคม
(วิชาเอกการออกแบบสื่ อปฏิสมั พันธ์และมัลติมิเดีย,
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ , คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่ อสาร)
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่ อดิจิตอล
(วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่ อดิจิตอล,

ภาคการศึกษาละ
(บาท)
28,000
30,000
25,000
21,000
15,000
20,000
50,000
60,000

40,000

การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่ อดิจิตอล,
การแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์)

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่ อสาร
(วิชาเอกการสื่ อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม,
การสื่ อสารเพื่อการท่องเที่ยว, การสื่ อสารเพื่อสุ ขภาพ)

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม -วิทยาศาสตรบัณฑิต
ผลิตภัณฑ์ การเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/
เทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
(หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
คณะวัฒนธรรมสิ่ งแวดล้อม
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

21,000

40,000

22,000
20,000

หมายเหตุ
1. ให้เรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ดังนี้
1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรี ยกเก็บปี ละ 2 ภาคการศึกษา ตามจานวนปี ของหลักสู ตรแต่ละคณะ
1.2 ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในอัตราครึ่ งหนึ่งของอัตราที่มหาวิทยาลัยเรี ยกเก็บจากนิสิต
ระดับปริ ญญาตรี ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1.2.1 นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนเกินภาคการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
1.2.2 นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนภาคการศึกษาฤดูร้อน
1.2.3 บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรี ยนในบางรายวิชา ทั้งนี้ไม่เกิน
ภาคเรี ยนละ 6 หน่วยกิต
2. สาหรับนิสิตต่างชาติ คิดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
นิสิตชาวไทย
3. นิสิตที่ลาพักการเรี ยน ให้เรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนิสิต จานวน 500 บาทต่อ
ภาคการศึกษา
4. นิสิตที่จะสาเร็ จการศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามภาคเรี ยนของแต่ละหลักสู ตร

-------------------------------------------

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
(สาหรับนิสิตทีเ่ ข้ าศึกษา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560-2561)
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์

หลักสู ตร/สาขาวิชา

ภาคการศึกษาละ
(บาท)

-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก/ปรัชญาและศาสนา/
สารสนเทศศึกษา/ภาษาอังกฤษ/ภาษาฝรั่งเศส/
สาขาวิชาภาษาตะวันออก (วิชาเอกภาษาเกาหลี,ภาษาจีน,

15,000
15,000

-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่ อสาร (หลักสู ตรนานาชาติ)
(วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส,
(วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน,
(วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม,
(วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเขมร)
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณี และเครื่ องประดับ
(หลักสู ตรสองภาษา)
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ /สถิติ/เคมี/คหกรรมศาสตร์ /ชีววิทยา/
ฟิ สิ กส์/จุลชีววิทยา/อัญมณี และเครื่ องประดับ
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา/เคมี
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิ กส์/วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย/
สาธารณสุ ขศาสตร์
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา/สุ ขศึกษา/สุ ขศึกษาและพลศึกษา
-ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ านันทนาการ

15,000
40,000

ภาษาเขมร,ภาษาเวียดนาม,ภาษาญี่ปุ่น)
สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาและวรรณคดีไทย,ภาษาไทยเพื่อ
การสื่ อสารสาหรับชาวต่างประเทศ)

คณะวิทยาศาสตร์

คณะพลศึกษา

40,000
22,000
24,000
20,000
18,000
17,000
16,000
20,000

15,000
15,000

คณะ
คณะสั งคมศาสตร์

หลักสู ตร/สาขาวิชา
-บัญชีบัณฑิต
-บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม/
สาขาวิชาธุ รกิจเพื่อสังคม
วิชาเอกการตลาด/การเงิน/ธุ รกิจระหว่างประเทศ
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
-รัฐศาสตรบัณฑิต
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

ภาคการศึกษาละ
(บาท)
20,000

20,000
15,000

(วิชาเอกการวิจยั สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา,
การพัฒนาชุมชนเมือง)

คณะศึกษาศาสตร์

-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา/การศึกษาปฐมวัย
-การศึกษาบัณฑิต (เอกคู่)

15,000
15,000
20,000

(วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต,จิตวิทยาและการแนะแนว,
การศึกษาพิเศษ,การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน,
อุตสาหกรรมศึกษา,เทคโนโลยีการศึกษา)

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์

-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
-แพทยศาสตรบัณฑิต
-แพทยศาสตรบัณฑิต

28,000
28,000
150,000

(โครงการความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมเครื่ องกล/
วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมอุตสาหการ/
วิศวกรรมชีวการแพทย์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
(หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม (หลักสู ตรปี 61)
(หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิ ร์ตและมัลติมีเดีย
(หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปี 61)
สาขาวิชาวิศวกรรมปิ โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
(หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปี 61)

25,000

40,000

78,000
120,000

คณะ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสั ชศาสตร์
คณะกายภาพบาบัด
วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่ อสารสั งคม

หลักสู ตร/สาขาวิชา
-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
(วิชาเอกนาฏศิลป์ ไทย, นาฏศิลป์ สากล,
การออกแบบเพื่อการแสดง,การแสดงและกากับการแสดง)
สาขาวิชาทัศนศิลป์
(วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์, เซรามิกส์, ศิลปวัฒนธรรม)
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
(วิชาเอกการออกแบบแฟชัน่ ,การออกแบบเครื่ องประดับ,
การออกแบบผลิตภัณฑ์)
สาขาวิชาการออกแบบสื่ อสาร
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา/ดนตรี ศึกษา/นาฏศิลป์
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปี 60)
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปี 61)
- เภสั ชศาสตรบัณฑิต
(วิชาเอกการบริ บาลทางเภสัชกรรม, วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม/การจัดการภูมิวฒั นธรรม
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ)
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่ อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
(วิชาเอกการออกแบบสื่ อปฏิสมั พันธ์และมัลติมิเดีย,
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ , คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่ อสาร)
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่ อดิจิตอล (หลักสูตร 2 ภาษา)
การผลิตภาพยนตร์และสื่ อดิจิตอล,
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่ อดิจิตอล
การแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่ อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)
(วิชาเอกการสื่ อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม,
การสื่ อสารเพื่อการท่องเที่ยว, การสื่ อสารเพื่อสุ ขภาพ)

ภาคการศึกษาละ
(บาท)
30,000
23,000

20,000
28,000
50,000
30,000
25,000
21,000
15,000
20,000
50,000
40,000

คณะ
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษา
ความยัง่ ยืน

หลักสู ตร/สาขาวิชา

ภาคการศึกษาละ
(บาท)
60,000

-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
(หลักสู ตรนานาชาติ)
การจัดการภาคบริ การและการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
(หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปี 61)
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
50,000
สาขาวิชาภาษาและการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
(หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปี 61)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม -วิทยาศาสตรบัณฑิต
21,000
ผลิตภัณฑ์ การเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/
เทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
40,000
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
(หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
คณะวัฒนธรรมสิ่ งแวดล้อม
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
22,000
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
(หลักสู ตรปี 61)
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
20,000
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
(หลักสู ตรปี 61)
หมายเหตุ
1. ให้เรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ดังนี้
1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรี ยกเก็บปี ละ 2 ภาคการศึกษา ตามจานวนปี ของหลักสู ตรแต่ละคณะ
1.2 ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในอัตราครึ่ งหนึ่งของอัตราที่มหาวิทยาลัยเรี ยกเก็บจากนิสิต
ระดับปริ ญญาตรี ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1.2.1 นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนเกินภาคการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
1.2.2 นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนภาคการศึกษาฤดูร้อน
1.2.3 บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรี ยนในบางรายวิชา ทั้งนี้ไม่เกิน
ภาคเรี ยนละ 6 หน่วยกิต
2. สาหรับนิสิตต่างชาติ คิดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
นิสิตชาวไทย
3. นิสิตที่ลาพักการเรี ยน ให้เรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนิสิต จานวน 500 บาทต่อ
ภาคการศึกษา
4. นิสิตที่จะสาเร็ จการศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามภาคเรี ยนของแต่ละหลักสู ตร
-------------------------------------------

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
(สาหรับนิสิตทีเ่ ข้ าศึกษา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2562)
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะพลศึกษา

หลักสู ตร/สาขาวิชา
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก/ปรัชญาและศาสนา/
สารสนเทศศึกษา/ภาษาอังกฤษ/ภาษาฝรั่งเศส/
สาขาวิชาภาษาตะวันออก (วิชาเอกภาษาเกาหลี,ภาษาจีน,
ภาษาญี่ปุ่น)
สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาและวรรณคดีไทย,ภาษาไทย
เพื่อการสื่ อสารสาหรับชาวต่างประเทศ)
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่ อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
(วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส,
(วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน,
(วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม,
(วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเขมร)
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์/สถิติ/เคมี/คหกรรมศาสตร์/
ชีววิทยา/ฟิ สิ กส์/จุลชีววิทยา
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา/เคมี
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิ กส์/วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย/
สาธารณสุขศาสตร์
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา/สุขศึกษา/สุ ขศึกษาและพลศึกษา
-ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ านันทนาการ

ภาคการศึกษาละ (บาท)
ในเวลาราชการ

โครงการพิเศษ

15,000
15,000

-

15,000
40,000

-

24,000
22,000
20,000

-

18,000
17,000
16,000
20,000

-

15,000

-

15,000

-

คณะ
คณะสั งคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสู ตร/สาขาวิชา
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
(วิชาเอกการวิจยั สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา,
การพัฒนาชุมชนเมือง)
-รัฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
-รัฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกการเมืองการปกครอง
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
-นิตศิ าสตรบัณฑิต
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา/การศึกษาปฐมวัย
-การศึกษาบัณฑิต (เอกคู่)
(วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวติ ,จิตวิทยาและการแนะแนว,
การศึกษาพิเศษ,การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน,
อุตสาหกรรมศึกษา,เทคโนโลยีการศึกษา)
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
-แพทยศาสตรบัณฑิต
-แพทยศาสตรบัณฑิต
(โครงการความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมเครื่ องกล/
วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมอุตสาหการ/
วิศวกรรมชีวการแพทย์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
(หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
(หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิ ร์ตและมัลติมีเดีย
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปี 61)
สาขาวิชาวิศวกรรมปิ โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปี 61)

ภาคการศึกษาละ (บาท)
ในเวลาราชการ

โครงการพิเศษ

15,000

30,000

15,000

30,000

15,000

-

20,000

30,000

20,000
15,000
15,000

30,000
-

20,000

-

28,000
28,000
150,000

-

25,000

-

40,000

-

78,000

-

120,000

-

คณะ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสั ชศาสตร์

คณะกายภาพบาบัด
วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่ อสารสั งคม

หลักสู ตร/สาขาวิชา
-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
(วิชาเอกนาฏศิลป์ ไทย, การออกแบบเพื่อการแสดง,
นาฏศิลป์ สากล,การแสดงและกากับการแสดง)
สาขาวิชาทัศนศิลป์
(วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์, เซรามิกส์, ศิลปวัฒนธรรม)
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
(วิชาเอกการออกแบบแฟชัน่ ,การออกแบบผลิตภัณฑ์,
การออกแบบเครื่ องประดับ)
สาขาวิชาการออกแบบสื่ อสาร
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 2 ภาษา)
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา/ดนตรี ศึกษา/นาฏศิลป์
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
- เภสัชศาสตรบัณฑิต
(วิชาเอกการบริ บาลทางเภสัชกรรม,
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)
- เภสัชศาสตรบัณฑิต
(โครงการความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริ มสุขภาพ
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่ อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
(วิชาเอกการออกแบบสื่ อปฏิสมั พันธ์และมัลติมิเดีย,
การจัดการธุรกิจไซเบอร์, คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่ อสาร)
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่ อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)
(วิชาเอกการสื่ อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม,
การสื่ อสารเพื่อการท่องเที่ยว, การสื่ อสารเพื่อสุขภาพ)
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่ อดิจิตอล (หลักสูตร 2 ภาษา)
การผลิตภาพยนตร์และสื่ อดิจิทลั ,
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่ อดิจิทลั
การแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์

ภาคการศึกษาละ (บาท)
ในเวลาราชการ

โครงการพิเศษ

30,000
23,000

-

40,000

-

20,000

-

50,000
30,000

-

150,000

-

25,000
21,000
40,000

-

50,000

-

คณะ
วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย

หลักสู ตร/สาขาวิชา

-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภูมิสงั คม/การจัดการภูมิวฒั นธรรม
คณะเศรษฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อ
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศึกษาความยัง่ ยืน
สาขาการจัดการภาคบริ การและการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
(หลักสูตรนานาชาติ)
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเทคโนโลยีและ
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/
การเกษตร
เทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
(หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
คณะวัฒนธรรมสิ่ งแวดล้อม -ศิลปศาสตรบัณฑิต
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
วิทยาลัยอุตสาหกรรม
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สร้ างสรรค์
สาขาวิชาอัญมณี และเครื่ องประดับ,ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์,แฟชัน่ สิ่ งทอ และเครื่ องประดับ
(หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
คณะบริหารธุรกิจ
-บัญชีบัณฑิต
-บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด/การเงิน/ธุรกิจระหว่างประเทศ
-บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
-บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม

หมายเหตุ

ภาคการศึกษาละ (บาท)
ในเวลาราชการ

โครงการพิเศษ

15,000

-

20,000
50,000
60,000

30,000
-

50,000

-

21,000

-

25,000

-

40,000

-

22,000

-

20,000

-

40,000

-

20,000
20,000

30,000
30,000

20,000

-

20,000

-

1. ให้เรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ดังนี้
1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรี ยกเก็บปี ละ 2 ภาคการศึกษา ตามจานวนปี ของหลักสู ตรแต่ละคณะ
1.2 ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในอัตราครึ่ งหนึ่งของอัตราที่มหาวิทยาลัยเรี ยกเก็บจากนิสิต
ระดับปริ ญญาตรี ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1.2.1 นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนเกินภาคการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
1.2.2 นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนภาคการศึกษาฤดูร้อน
1.2.3 บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรี ยนในบางรายวิชา ทั้งนี้ไม่เกิน
ภาคเรี ยนละ 6 หน่วยกิต
2. สาหรับนิสิตต่างชาติ คิดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
นิสิตชาวไทย
3. นิสิตที่ลาพักการเรี ยน ให้เรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนิสิต จานวน 500 บาทต่อ
ภาคการศึกษา
4. นิสิตที่จะสาเร็ จการศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามภาคเรี ยนของแต่ละหลักสู ตร
-------------------------------------------

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
(สาหรับนิสิตทีเ่ ข้ าศึกษา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2563)
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะพลศึกษา

หลักสู ตร/สาขาวิชา
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก/ปรัชญาและศาสนา/
สารสนเทศศึกษา
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษาตะวันออก (วิชาเอกภาษาเกาหลี,ภาษาจีน,
ภาษาญี่ปุ่น)
สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาและวรรณคดีไทย,ภาษาไทย
เพื่อการสื่ อสารสาหรับชาวต่างประเทศ)
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเพือ่ อาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่ อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
(วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส,
(วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน,
(วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม,
(วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเขมร)
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์/สถิติ/เคมี/คหกรรมศาสตร์/
ชีววิทยา/ฟิ สิ กส์/จุลชีววิทยา
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์/ฟิ สิ กส์/วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป/
ชีววิทยา/เคมี
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย/
สาธารณสุขศาสตร์
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา/สุขศึกษา/สุ ขศึกษาและพลศึกษา
-ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ านันทนาการ

ภาคการศึกษาละ (บาท)
ในเวลาราชการ

โครงการพิเศษ

15,000
15,000

-

15,000

-

15,000
40,000

-

24,000
22,000
20,000

-

20,000

-

20,000

-

15,000

-

15,000

-

คณะ
คณะสั งคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสู ตร/สาขาวิชา
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
(วิชาเอกการวิจยั สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา,
การพัฒนาชุมชนเมือง)
-รัฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
-รัฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกการเมืองการปกครอง
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
-นิตศิ าสตรบัณฑิต
-การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
-การศึกษาบัณฑิต (เอกเดี่ยว)
(วิชาเอกการประถมศึกษา/การศึกษาปฐมวัย/
จิตวิทยาและการแนะแนว/อุตสาหกรรมศึกษา-ไฟฟ้า)
-การศึกษาบัณฑิต (เอกคู่)
(วิชาเอกการประถมศึกษา/การศึกษาตลอดชีวติ /
จิตวิทยาและการแนะแนว/การศึกษาพิเศษ/
การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน/อุตสาหกรรมศึกษา/
เทคโนโลยีการศึกษา/การวัด ประเมิน และวิจยั การศึกษา)
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมเครื่ องกล/
วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมอุตสาหการ/
วิศวกรรมชีวการแพทย์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
(หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
(หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิ ร์ตและมัลติมีเดีย
(หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมปิ โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ)
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ภาคการศึกษาละ (บาท)
ในเวลาราชการ

โครงการพิเศษ

15,000

30,000

15,000

30,000

15,000

-

20,000

30,000

20,000
15,000
20,000

30,000
-

20,000

-

25,000

-

40,000

-

78,000

-

120,000

-

28,000

-

คณะ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสั ชศาสตร์

คณะกายภาพบาบัด
วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสู ตร/สาขาวิชา
-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
(วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง,
การแสดงและกากับการแสดง)
สาขาวิชาทัศนศิลป์
(วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์, เซรามิกส์, ศิลปวัฒนธรรม)
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
(วิชาเอกการออกแบบแฟชัน่ ,การออกแบบผลิตภัณฑ์,
การออกแบบเครื่ องประดับ)
สาขาวิชาการออกแบบสื่ อสาร
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม
(หลักสูตร 2 ภาษา)
-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฎศิลป์ สร้างสรรค์และการจัดการ
-การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา/ดนตรี ศึกษา/นาฏศิลป์ ศึกษา
-แพทยศาสตรบัณฑิต
-แพทยศาสตรบัณฑิต
(โครงการความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
- เภสัชศาสตรบัณฑิต
(วิชาเอกการบริ บาลทางเภสัชกรรม,
เภสัชกรรมอุตสาหการ)
- เภสัชศาสตรบัณฑิต
(โครงการความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริ มสุขภาพ
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภูมิสงั คม/การจัดการภูมิวฒั นธรรม
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาคการศึกษาละ (บาท)
ในเวลาราชการ

โครงการพิเศษ

33,000
23,000

-

40,000

-

25,000

-

20,000

-

28,000
150,000

-

50,000
45,000

-

150,000

-

31,000
21,000
15,000

-

20,000
50,000

30,000
-

คณะ
วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่ อสารสั งคม

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อ
ศึกษาความยัง่ ยืน

คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร

หลักสู ตร/สาขาวิชา
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่ อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
(วิชาเอกการออกแบบสื่ อปฏิสมั พันธ์และมัลติมิเดีย,
การจัดการธุรกิจไซเบอร์, คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่ อสาร)
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่ อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)
(วิชาเอกการสื่ อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม,
การสื่ อสารเพื่อการท่องเที่ยว, การสื่ อสารเพื่อสุขภาพ)
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่ อดิจิตอล (หลักสูตร 2 ภาษา)
การผลิตภาพยนตร์และสื่ อดิจิทลั ,
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่ อดิจิทลั
การแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการจัดการภาคบริ การและการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
(หลักสูตรนานาชาติ)
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
(หลักสูตรนานาชาติ)
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/
นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ/
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
คณะวัฒนธรรมสิ่ งแวดล้อม -ศิลปศาสตรบัณฑิต
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
วิทยาลัยอุตสาหกรรม
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
สร้ างสรรค์
สาขาวิชาอัญมณี และเครื่ องประดับ
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์,แฟชัน่ สิ่ งทอ และ
เครื่ องประดับ
(หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

ภาคการศึกษาละ (บาท)
ในเวลาราชการ

โครงการพิเศษ

45,000

-

50,000

-

60,000

-

50,000

-

21,000

-

25,000
22,000

-

20,000

-

40,000

-

คณะ
คณะบริหารธุรกิจ

หลักสู ตร/สาขาวิชา
-บัญชีบัณฑิต
-บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด/การเงิน/ธุรกิจระหว่างประเทศ
-บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม/ธุรกิจเพื่อสังคม

ภาคการศึกษาละ (บาท)
ในเวลาราชการ

โครงการพิเศษ

20,000
20,000

30,000
30,000

20,000

30,000

หมายเหตุ
1. ให้เรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ดังนี้
1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรี ยกเก็บปี ละ 2 ภาคการศึกษา ตามจานวนปี ของหลักสู ตรแต่ละคณะ
1.2 ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในอัตราครึ่ งหนึ่งของอัตราที่มหาวิทยาลัยเรี ยกเก็บจากนิสิต
ระดับปริ ญญาตรี ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1.2.1 นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนเกินภาคการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
1.2.2 นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนภาคการศึกษาฤดูร้อน
1.2.3 บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรี ยนในบางรายวิชา ทั้งนี้ไม่เกิน
ภาคเรี ยนละ 6 หน่วยกิต
2. สาหรับนิสิตต่างชาติ คิดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
นิสิตชาวไทย
3. นิสิตที่ลาพักการเรี ยน ให้เรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนิสิต จานวน 500 บาทต่อ
ภาคการศึกษา
4. นิสิตที่จะสาเร็ จการศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามภาคเรี ยนของแต่ละหลักสู ตร
-------------------------------------------

